AUTORITZACIÓ
REPRESENTACIÓ PER MITJANS
ELECTRÒNICS/ AUTORIZACIÓN
REPRESENTACIÓN
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

A – REPRESENTACIÓ/ REPRESENTACIÓN
Cognoms i Nom/ Apellidos y Nombre

DNI/NIE/NIF

Raó Social/ Razón Social

NIF/CIF

Núm

Adreça/ Dirección

CP

Bl.

Portal

Esc.

Planta

Pta

Km

Província/ Provincia

Població/ Población

B – ATORGUE LA MEUA REPRESENTACIÓ A: OTORGO MI REPRESENTACIÓN A:
DNI/NIE/NIF

Cognoms i Nom/ Apellidos y Nombre

Perquè actue en el meu nom davant l’EATIM de Jesús Pobre en qualsevol tràmit del procediment de la concessió
d'ajudes a Pimes, Micropimes, Autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats per a fer front als efectes
originats per la COVID-19.
Para que actúe en mi nombre ante la EATIM de Jesús Pobre en cualquier trámite del procedimiento de la
concesión de Ayudas a Pymes, Micropymes, Autónomos y otros colectivos sujetos a mutualidades para hacer
frente a los efectos originados por el COVID-19.

__________________, _______ de / d’_____________________ de 2020

Firma del REPRESENTADO/A
Firma de la persona REPRESENTADA

NOTA: Aquest Annex, després d’emplenar-lo i signar-lo, podrà adjuntar-se tant en format pdf com en format imatge per a permetre que la
relació entre persona representada i representant puga dur-se a terme per mitjans que no vulneren l’obligació de romandre en els domicilis
per raons sanitàries, sense perjudici que, en el seu cas, l’EATIM de Jesús Pobre requerisca amb posterioritat la presentación del document
original.
NOTA: Este Anexo, tras su cumplimentación y firma, podrá adjuntarse tanto en formato pdf como en formato imagen para permitir que la
relación entre representado y representante pueda llevarse a cabo por medios que no vulneren la obligación de permanecer en los
domicilios por razones sanitarias, sin perjuicio de que, en su caso, la EATIM de Jesús Pobre requiera con posterioridad la presentación del
documento original.
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AUTORITZACIÓ
REPRESENTACIÓ PER MITJANS
ELECTRÒNICS/ AUTORIZACIÓN
REPRESENTACIÓN
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Responsable del
tractament

EATIM Jesús Pobre
Adreça: plaça Pou de la Murtera, 1, 03749 Jesús Pobre

Domicili del
responsable

CIF: P0300034F
Correu electrònic: eatim@jesuspobre.ess
Telèfon: 965756611

Delegat de
protecció de
dades

Finalitat
Conservació de
dades

Vosté pot contactar amb el delegat de protecció de dades (DPD) mitjançant:



Correu electrònic: eatim@jesuspobre.es
Correu ordinari: carta dirigida al DPD – plaça Pou de la Murtera, 1. 03749 Jesús Pobre

Tractament procediment i actuacions administratives, ajudes COVID-19.
Les dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments aplicables a la
conservació d'informació per part de l'Administració pública.

Compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics atorgats al responsable del tractament.
Legitimació

Obligacions legals del responsable del tractament.
Consentiment de la persona interessada.
Accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i revocació del consentiment, tal com s'explica en la
informació addicional. Així mateix, pot dirigir-se a l'autoritat de control per a reclamar els seus drets.
Per al seu exercici, ha de dirigir una sol·licitud, presentada presencialment o remetre-la per correu ordinari, a l'EATIM de Jesús Pobre,
registre d'entrada, plaça Pou de la Murtera, 1, 03749 Jesús Pobre, dirigida al “Delegat de protecció de dades”. La sol·licitud també pot
ser remesa mitjançant instància en la seu electrònica i al correu eatim@jesuspobre.es .

Drets

En tots els casos, l'Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades, per la qual cosa s'ha d'incloure còpia o
referència d'un document vigent acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport). Per a aquesta verificació, l'EATIM exercirà la seua
potestat de verificació recollida en la disposició addicional huitena de la LOPDGDD.
En cas d'actuar com a representant de la persona interessada, ha d'acreditar-se fefaentment el poder de representació atorgat per
aquesta.
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